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Opening 
 
Openingslied: ‘Uit uw hemel zonder grenzen’ 
 
Uit uw hemel zonder grenzen  
komt Gij tastend aan het licht, 
met een naam en een gezicht 
even weerloos als wij mensen. 
 
Als een kind zijt Gij gekomen, 
als een schaduw die verblindt, 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 
 
Als een vuur zijt Gij verschenen, 
als een ster gaat Gij ons voor, 
in den vreemde wijst uw spoor, 
in de dod zijt Gij verdwenen. 
 
Als een bron zijt Gij begraven, 
als een mens in de woestijn. 
zal er ooit een ander zijn, 
ooit nog vrede hier op aarde? 
 
Als een woord zijt Gij gegeven, 
als een nacht van hoop en vrees, 
als een pijn die ons geneest, 
als een nieuw begin van leven. 
 
Welkom 
 
Gebed om vergeving 
 
Kyrie (uit: Vormselmis Antwerpen) 

 

Gloria (uit: Vormselmis Antwerpen) 

 
Openingsgebed 
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Dienst van het woord 
 
Eerste lezing: Uit het eerste boek Samuël 1, 20-22, 24-28 
 
In die dagen werd Hanna zwanger en in de loop van het jaar bracht 
zij een zoon ter wereld,. Zij noemde hem Samuël. ‘want, zei ze, ik 
heb hem van de Heer afgesmeekt’.  
Toen Elkana weer met zijn gehele gezin op reis ging om het jaarlijks 
offer op te dragen en zijn gelofte in te lossen, ging Hanna niet mee, 
want – zo zei zij tot haar man ‘ik ga de jongen pas brengen als hij 
aan de borst ontwend is; dan zal hij voor de Heer treden en altijd bij 
Hem blijven’.  
Zodra hij van de borst was, nam Hanna Samuël mee, met een 
driejarige stier, een efa meel en een zak wijn.  
Zij bracht de jongen, zo klein als hij was, naar de tempel van de 
Heer in Sillo. Zij slachtten de stier en brachten de jongen naar Eli. 
Daarbij zei Hanna: ‘Met uw verlof, mijn heer, zo waar u leeft, mijn 
heer, ik ben de vrouw die hier gestaan heeft om tot de Heer te 
bidden, in uw tegenwoordigheid. Om deze jongen heb ik gebeden en 
de Heer heeft mij gegeven wat ik van Hem heb afgesmeekt.  
Daarom sta ik hem aan de Heer af. Zolang hij leeft, blijft hij de Heer 
afgestaan’. En zij bogen zich daar voor God de Heer neer.  

 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 
Lied: ‘Het is de liefde’ 
 
Wat is het woord van de Ene 
Het is de liefde,  
die in haar stilte 
de hele kosmos voortbrengt 
en alles tot in zijn kern bewoont 
en ons beweegt haar te vertalen. 
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Tweede lezing  
Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes 3, 1-2.21-24 
 
Vrienden, hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij 
worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. De wereld 
begrijpt ons niet en ze kent ons niet omdat zij Hem niet heeft erkend.  
Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God en wat wij zullen zijn is 
nog niet geopenbaard; maar wij weten dat wanneer het 
geopenbaard wordt wij aan Hem gelijk zullen zijn omdat wij Hem 
zullen zien zoals Hij is. Dierbare vrienden, daar ons geweten ons 
dus niet hoeft te veroordelen mogen wij vrijmoedig met God 
omgaan; wij krijgen van Hem alles wat wij vragen omdat wij zijn 
geboden onderhouden en doen wat Hem aangenaam is. En dit is 
zijn gebod: van harte geloven in zijn Zoon Christus en elkaar 
liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft. Wie zijn geboden onderhoudt 
blijft in God en God blijft in hem. En dat Hij in ons woont weten we 
door de Geest die Hij ons gegeven heeft. 
 

Woord van de Heer. – Wij danken God 
 

Lied: ‘Kom in ons midden’ 
 
Kom in ons midden jij Ene 
wees licht en woord dat zal bevrijden. 
Nieuw begin de toekomst open 
hier en nu en weer en steeds opnieuw. 
 
Evangelie volgens Lucas 2, 41-52 
 
Ieder jaar reisden de ouders van Jezus bij gelegenheid van het 
paasfeest naar Jeruzalem. En overeenkomstig het gebruik bij dit 
feest gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden 
was. Maar na afloop van die dagen keerden zij naar huis terug. Het 
kind Jezus bleef echter in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders 
het wisten. In de mening dat Hij zich bij de karavaan bevond, gingen 
zij een dagreis ver, en zochten Hem toen onder familieleden en 
bekenden. Omdat zij Hem niet vonden keerden zij al zoekende naar 
Jeruzalem terug.  
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Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, waar Hij te midden 
van de leraren zat naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen 
stelde. Allen die Hem hoorden waren verbaasd over zijn inzicht en 
zijn antwoorden. Toen zijn ouders Hem daar opmerkten stonden zij 
verslagen.  
Zijn moeder zei tot Hem: ‘Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan? 
Denk toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar U hebben 
gezocht’. Maar Hij antwoordde: ‘Wat hebt ge toch naar Mij gezocht? 
Wist ge dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’. Zij 
begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde. Hij ging met hen 
mee naar Nazaret en was aan hen onderdanig. Zijn moeder 
bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart. En met de jaren 
nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen. 
 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie  
 
Alleluia, alleluia, alleluia 
Maak ons hart ontvankelijk Heer,  
opdat wij de woorden van uw Zoon zouden begrijpen. 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis (gebeden) 
 
Ik geloof in God, de almachtige Vader,  
Schepper van hemel en aarde.  
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,  
die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
die nedergedaald is ter helle,  
de derde dag verrezen uit de doden,  
die opgestegen is ten hemel,  
zit aan de rechterhand van God,  
de almachtige Vader,  
vandaar zal hij komen oordelen  
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de levenden en de doden.  
Ik geloof in de heilige Geest;  
de heilige katholieke kerk,  
de gemeenschap van de heiligen;  
de vergeving van de zonden;  
de verrijzenis van het lichaam;  
en het eeuwig leven. Amen.  
 
Voorbeden 
 
Acclamatie ‘Heer onze God, wij bidden u verhoor ons’. (gesproken) 
 

De Eucharistie 
 
Bereiding van de gaven 
 
Offerande 
 
Lied: ‘Joy to the world’ 
 
Joy to the world, the Lord is come; 
Let earth receive her King. 
Let ev'ry heart prepare Him room 
And heaven and nature sing ( 3x ) 
 
Joy to the world, the Saviour reigns; 
Let men their songs employ, 
While fields and floods, rock, hills and plains, 
Repeat the sounding joy (3x ) 
 
He rules the world with truth and grace, 
And makes the nation prove 
The glories of His righteousness 
And wonder of His love ( 3x ) 
 
Gebed over de gaven 
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Prefatie 
 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, 
altijd en overal, door Christus onze Heer.  
Heden schijnt het licht van de verlossing; Gods Zoon gaat een ruil 
aan met de mensen: Het Woord neemt onze zwakheid aan, en 
schenkt onsterfelijkheid aan hen die moesten sterven.  
Door een wonder wordt Hij één der onzen om ons te verheffen tot 
zijn eeuwigheid. Daarom met de koren van de engelen loven en 
aanbidden wij U en zingen vol vreugde:  
 
Heilig (uit: Vormselmis Antwerpen) 

 

Eucharistisch gebed 
 
Ja, waarlijk heilig zijt Gij, Vader, Gij zijt de bron, uit U stroomt alle 
heiligheid. Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat ze voor ons 
geheiligd worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, uw 
Zoon.  
 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam 
Hij brood in zijn handen, dankte U, brak het om het te verdelen 
onder zijn leerlingen en sprak:  
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dis is mijn Lichaam, dat voor U 
gegeven wordt. 
 
Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U 
opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak:  
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van 
het nieuwe, altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en 
alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit 
doen om Mij te gedenken. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.  
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Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, heilige Vader, dat 
uw Zoon is gestorven en verrezen en wij bieden U aan wat Hij ons 
heeft gegeven: dit Brood dat leven geeft en deze Beker die ons 
redde van de dood.  
Wij danken U omdat Gij, sinds die dag, ons waardig hebt bevonden 
voor uw aanschijn te treden en U dit offer te bereiden.  
 
Wij hebben deel voortaan aan het Lichaam en Bloed van uw 
eerstgeboren Zoon, en vragen U met aandrang dat wij naar elkaar 
toegroeien door de kracht van uw heilige Geest.  
Gedenk dan uw Kerk, Heer, over de hele aarde, voltooi uw liefde in 
onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus N., onze 
bisschop N. en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen.  
 
Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn 
gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle 
mensen die gestorven zijn; neem hen op in uw barmhartigheid en 
laat hen treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons allen 
op in uw liefde, dan zullen wij, met de Maagd Maria, de Moeder van 
uw Zoon, met de heilige Jozef haar bruidegom, met zijn apostelen 
en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen delen in 
uw eeuwig leven.  
Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar 
herdenken van uw geliefde Zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid.  
 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer 
onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, 
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Onze Vader 
 
Pr.  Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die 

Jezus ons gegeven heeft: 
 
A. Onze Vader, die in de hemel zijt,  

Uw naam worde geheiligd, 
Uw rijk kome, uw wil geschiede,  
op aarde zoals in de hemel.  

  



Pag. 9 

 

Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden  
zoals wij ook vergeven aan onze schuldenaren  
en breng ons niet in beproeving,  
maar verlos ons van het kwade.  
 

 
Pr.  Verlos ons,  Heer …. 
 
A.  Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.   
 
Vredewens 
 
Pr.  Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, 
let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk; 
vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één. 
Gij die leeft in eeuwigheid. 

A.  Amen. 
Pr.  De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
Pr. Wenst elkaar de vrede. 
 
 
Lied: ‘De vrede van de aarde en de hemel’ 
 
De vrede van de aarde en de hemel zij geheel met jou: 
De vrede van rivieren en de zeeën, moge die zijn met jou.  
Diepe vrede kome over jou. 
Gods vrede groeie in jou.  
 
 
Lam Gods (uit: Vormselmis Antwerpen) 

 
 
Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 
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Communielied: ‘Zevenmaal’ 
 
Zevenmaal zevenmaal,  
zevenmaal opnieuw geboren, 
Klein gekregen, uitgeworpen  
wordt een mens om mens te worden 
 
Zeventig maal zeven bomen 
Zullen bloeien waar wij wonen, 
Licht zal op het water stromen, 
Licht zal op het water stromen. 
 
 
Gebed na de communie 

 
Slot van de viering 
 
Mededelingen 
 
 
Zegen en wegzending 
 
 
Slotlied: ‘Hoor de eng’len zingen d’eer’ 
 
Hoor, de eng’len zingen d’eer 
van de nieuw geboren Heer! 
Vrede op aarde ’t is vervuld 
God verzoent der mensen schuld. 
Mengt u volken in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door. 
Mensen tong en eng’len stem, 
zingt het Kind van Bethlehem. 
Hoor, de eng’len zingen d’eer 
van de nieuw geboren Heer! 
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Hij, die heerst op ’s-Hemels troon, 
Christus d’eeuw’ge ’s-Vaders Zoon. 
Wordt geboren uit een maagd 
op den tijd, die God behaagt. 
Vlees geworden Woord van God, 
mens geworden, om ons lot. 
U, der mensen één, o Heer. 
U, Immanuel zij eer! 
Hoor, de eng’len zingen d’eer 
van de nieuw geboren Heer! 
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